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Re istrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā

Saistošie noteikumi Nr. 3
Apstiprināti ar Ludzas novada domes
25.02.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 30.§)

Par groz jumiem Ludzas novada domes
2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 25
“Par sociālās pal dz bas pabalstiem Ludzas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto
un piekto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas, personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., un 31¹.punktiem.

Veikt grozījumus Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”:
1.

Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.3.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„2.3.4. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai personām ar invaliditāti
vai pensijas vecuma personām:
2.3.4.1. Atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma
personai, kuras ienākumi nepārsniedz 250,00 euro – līdz 20,00 euro apmērā gadā.
2.3.4.2. imenēm, kurās visi pilngadīgie imenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai
personas ar invaliditāti, kuru imenes ienākumi nepārsniedz 450 euro – līdz 30 euro imenei
gadā.
2.3.4.3. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts uz
personas rakstiska iesnieguma pamata.
2.3.4.4. Pabalsta apmērs tiek noteikts pamatojoties uz personas/ imenes faktiskiem
maksājumiem
par
komunālajiem
pakalpojumiem,
nepārsniedzot
2.3.4.1.
un

2
2.3.4.2.apakšpunktos noteiktās summas un tā saņemšanai nepieciešams iesniegt sociālajā
dienestā ziņas par komunālo pakalpojumu maksājumiem (rēķinu vai izziņu no pakalpojumu
sniedzēja).
2.3.4.5. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts
pakalpojumu sniedzējam.
2.3.4.6. Pabalsts netiek piešķirts personām vai imenēm, kuras saņem dzīvokļa pabalstu šo
saistošo noteikumu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3.punktu noteiktajā kārtībā.”
2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.1.7.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7. Pabalsts bērna ēdināšanai maznodrošinātām imenēm.”
3. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.13.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.13. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai bērniem no maznodrošinātām imenēm tiek
piešķirts:
2.13.1. bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs
100% apmērā mēnesī;
2.13.2. skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības
iestādēs un skolu internātos 100% apmērā mēnesī, pabalstu pārskaitot katru mēnesi
pakalpojuma sniedzējam;
2.13.3. bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksa 100 % apmērā mēnesī citu novadu pirmsskolas
izglītības iestādēs un skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksa citu novadu vispārizglītojošās
izglītības iestādēs tiek veikta tikai tādos gadījumos, ja bērns apmeklē cita novada pirmsskolas
vai vispārizglītojošās izglītības iestādi, kura atrodas dzīvesvietas tuvumā un ir objektīvas
grūtības nokļūšanai Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādē (nav iespējams nodrošināt
transportu skolnieku nogādāšanai uz izglītības iestādi Ludzas novadā vai nav ekonomiski
izdevīgi transportu nodrošināt.”

Ludzas novada domes priekšsēdētāja
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